БЪЛГАРСКА ГРУПА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА
ORACLE

Информация за семинар от поредицата
„Real World Performance Tour“, София, 21.02.2014
Българската група на потребителите на Oracle (BGOUG), съвместно с
Independent Oracle User Group (IOUG), организират еднодневен семинар в
София.
Семинарът е част от поредица от събития от инициативата Real World
Performance Tour 2014 и ще се проведе в Sofia Event Center на 21 февруари
2014 г.
Лектори на събитието ще бъдат членове на Performance екипа на Oracle:
Tom Kyte, Senior Technical Architect ORACLE Server Technology Division
Graham Wood, Architect Server Technologies
Andrew Holdsworth, Vice President Real World Performance Server
Technologies
Tom Kyte (почетен лектор на семинарите на BGOUG), Graham Wood (с който се
запознахме на есенния семинар), и Andrew Holdsworth ще застанат
едновременно пред нас и в рамките на целия ден ще проведат интерактивен
разговор и приятелски спор върху следните теми:
Бързодействие на средствата и продуктите на Oracle
Какво правим грешно?
Какво правим правилно?
Демонстрациите ще са реални (на живо през VPN )
Как да избегнем ситуации “it’s good enough”
Как да използваме ефективно предлаганите от Oracle продукти и средства
Семинарът е подходящ за:
Администратори на бази от данни (DBAs)
Системни Архитекти (Architects)
ИТ управленски състав (IT management)
Системни интегратори (Oracle & System Integrators)
Разработчици, работещи с продуктите и средствата на Oracle (PL/SQL and
Java developers)
Повече информация за лекторите, можете да намерите на сайта на събитието:
http://www.bgoug.org/upload/events_files/686_speakers_bios.pdf .
Ако желаете да подпомогнете събитието или да станете спонсор на
коктейл в края на деня, моля обърнете се към info@bgoug.org .

Краен срок за получаване на заявките за участие: 17.02.2014 г.
Регистрирайте се тук.
ул. Софийско поле N 3, София 1756, България,
тел/факс +359 2 91 91 2, интернет сайт: http://www.bgoug.org
ел.поща: info@bgoug.org, milena@technologica.com
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Условия за участие
Цените са в лева за един участник.
Пакет

Описание

Записване
до

Плащане
до

Цена без Цена с
ДДС
20% ДДС

Пакет Много
Конферентни
Ранно записване такси,
кафе паузи, обяд
30% отстъпка

21.12.2013

10.01.2014

60

72

Пакет Ранно
записване

Конферентни
такси,
кафе паузи, обяд

21.01.2014

31.01.2014

70

84

Конферентни
такси,
кафе паузи, обяд

17.02.2014

21.02.2014

85

102

15% отстъпка
Пакет Късно
записване

Допълнителни отстъпки
-

При 5 плащащи участника от една фирма, 6-тия е безплатно;
При платен членски внос за 2014 – допълнително 10% отстъпка от цената на
пакета;
Безплатно участие за хората, посетили всеки един от последните 8 семинара;
Безплатно участие за хората, попълнили повече от 5 форми за обратна връзка
за последните 8 семинара;

Забележка:
Членският внос за 2014 г е 72 лева с ДДС (60 лева без ДДС).
Организациите могат да заплатят корпоративен членски внос (за минимум 5
човека) и да се възползват на корпоративно ниво от отстъпките за членове.

Условия за отказ от участие
Вашата заявка за регистрация може да бъде отказана до 17.02.2014.
При отказ от участие в семинара след 17.02.2014 (или неявяване) се заплаща
50% от стойността на услугата.
Проформа фактура за плащането, ще бъде издадена при поискване или до 2
работни дни след крайния срок за регистрация за съответния пакет.
За предпочитане е плащането да се извърши по банков път. Ако изберете да
платите на място, по време на регистрацията, можете да го направите в брой
или с дебитна или кредитна карта (Visa, Visa Electron, Maestro, Master Card).
Очакваме Ви
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